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I. BENDROJI DALIS 
 

Kauno rajono švietimo centras, įstaigos kodas 300052772, yra biudžetinė įstaiga, 

finansuojama iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto. 

Adresas: Saulės g.12, Kaunas, Lietuvos Respublika. 

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra  Kauno rajono savivaldybės administracija. 

Pagrindinė veikla: neformalusis suaugusiųjų ir jaunimo švietimas, pedagoginė ir   

psichologinė pagalba mokiniui, mokytojui, mokyklai. Kauno rajono švietimo centras  dalyvauja 

tarptautiniuose projektuose, partnerystės tinkluose, vykdo įvairius lokalinius projektus. 

      Centras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą  bei atsiskaitomąsias 

sąskaitas Luminor AB banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinius.  

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų  paskutinės dienos duomenis.  

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų  centras neturi. 

Kauno rajono švietimo centro ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 19,0 etatų, 

darbuotojų skaičius – 20.  

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Kauno rajono švietimo centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS). 

Centras, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais bei taiko 

apskaitos politiką, kuri patvirtinta Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. 

birželio 5 d. įsakymu Nr. ĮS - 1110 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos buhalterinės 

apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, 

įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 

Kauno rajono švietimo centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis 

ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.  

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema ,,LABBIS“, kuri pritaikyta 

apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. 



Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1. valstybės funkciją; 

2. programą; 

3. lėšų šaltinį; 

4. valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnį; 

5. padalinį; 

6. projektą; 

7. priemonę; 

8. uždavinį; 

9. turto požymį; 

10. tikslą. 

Visos operacijos  ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 

knygoje. Taikomi  kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 

palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, 

nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

 

Nematerialusis turtas 

 
Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS “Nematerialusis 

turtas“ pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, 

finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 

nuvertėjimą, jei jis yra.  

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto 

naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0,00 Eur.  

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo 

tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios 

vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro 

verte.  

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas 

įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). 

 Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę 

galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas 

registruojamas simbolinio atlygio verte. 

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 

 



Eil. 

Nr. 

Turto grupės Turto amortizacijos 

normatyvas (metai) 

. 

Programinė įranga 1 

. 

Kitas nematerialus turtas 2 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir  12- ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatytus 

ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas 

įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis 

materialusis turtas, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą 

ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 1,00 Eur. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti 

negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal 

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.  

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose 

ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto 

naudingo tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas 

pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai 

naudojamo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte.   

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą pagal patvirtintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo  normatyvus:  

Eil. Nr. Turto grupės Turto nusidėvėjimo 

normatyvas (metai) 

1 Negyvenamieji pastatai  40-75 

2. Baldai 7 

3. Kompiuteriai ir jų įranga 

 

4 

 



4 Kita biuro įranga 4 

 

Atsargos 

 
Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje vadovaujantis  8- uoju VSAFAS 

„Atsargos“. 

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o 

sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.  

Atsargų sunaudojimas  apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai 

buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu  susijusi ūkinė operacija. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio 

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita kontrolės tikslais 

tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška. 

 

Finansinis turtas 

 

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 

17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”. Pirmą kartą pripažindamas 

finansinį turtą, centras įvertina jį įsigijimo savikaina. Kauno rajono švietimo centre  finansinis turtas 

priskiriamas prie trumpalaikio, kurį sudaro išankstiniai apmokėjimai, per vienerius  metus gautinos 

sumos, pinigai ir jų ekvivalentai. 

Gautinos sumos 

 

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Kauno rajono švietimo centras įgyja teisę gauti 

pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.  

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Kauno rajono švietimo centras disponuoja ir 

grynaisiais pinigais. Grynieji pinigai kasoje priimami tik iš fizinių asmenų už suteiktas paslaugas.  

 

Finansavimo sumos 

 

                 Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. 



                 Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo 

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Gautos 

(gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 

1. finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti; 

2. finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti. 

 

Finansiniai įsipareigojimai 

 
Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami  vadovaujantis  17- uoju  VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“,  18- uoju VSAFAS „Atidėjimai, neapibrėžtieji 

įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“,  24- uoju VSAFAS 

„Išmokos darbuotojams ir pensijų planai“. 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Šie 

įsipareigojimai įvertinami:  

1. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai; 

2. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. 

 

Atidėjimai 

 

Atidėjiniai pripažįstami ir būtų registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje  centras 

turėtų dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti butų 

reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.  

 

Pajamos 

 

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti  10 - ajame VSAFAS „Kitos 

pajamos“ ir 20- ajame  VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo 

pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog centras gaus su 

sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai 

įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

 

Sąnaudos 

 

                   Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti  11 – ajame VSAFAS 

„Sąnaudos“.  



Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo 

laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su 

konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, 

šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.  

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma. Pridėtinės vertės mokestis 

pripažįstamas sąnaudomis, nes Kauno rajono švietimo centras nėra PVM mokėtojas. 

Centras  sukauptą už kasmetines atostogas mokėtiną sumą apskaitoje registruoja  ir .pripažįsta 

sąnaudomis  vieną kartą per metus – gruodžio 31 d. 

 

Sandoriai užsienio valiuta 
 
                   Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21 – ajame VSAFAS „Sandoriai 

užsienio valiuta“ 

                    Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal 

sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš 

sandorių užsienio valiuta registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.  

 

Turto nuvertėjimas 

 
                   Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8 – ajame  VSAFAS 

„Atsargos“, 17 – ajame  VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir     22 – ajame  

VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar 

išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine 

verte. Turto nuvertėjimui įvertinti turi būti sudaroma speciali komisija. 

 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

centro finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną,  atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę 

parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų 

ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame 

rašte, kai jie yra reikšmingi. 

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

 



Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 

užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos. 

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos 

principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų 

rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 

 

Apskaitos politikos keitimas 

 
Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS  „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

 Kauno rajono švietimo centras  apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad 

būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia 

centro finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms 

nustatyti. 

                  Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių  apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, 

įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir  sąnaudų pripažinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas 

apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politika gali būti keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo ir jei kiti 

teisės aktai to reikalauja. 

Apskaitinių įverčių keitimas 

 
Ataskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatytos 7- ajame VSAFAS „Apskaitos 

politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo 

remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Apskaitinio įverčio 

pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas 

pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos 

straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte. 

 

Apskaitos klaidų taisymas 

 

Apskaitos klaidų taisymas nustatytas 7- ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių 

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

Apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose.  

Klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose rodoma: 

a. jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, 

kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija; 



b. jei apskaitos klaida  esminė , jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir  

rodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių 

apskaitos klaidų taisymo įtaka“. 

                                                   

III. PASTABOS 

 

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, 

tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 12124,09 Eur. Nebenaudojamo veikloje 

nematerialiojo turto nėra.              

2017 metų nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai pateikti 13 – ojo VSAFAS 

„Nematerialusis turtas“ 1 priede.  

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, 

tačiau dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 39849,38 Eur: iš jų baldai sudaro 568,23 Eur., 

kompiuterinė įranga 26524,88 Eur. ir kita biuro įranga 12756,27 Eur.  

2017 metų ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai pateikti 12 – ojo 

VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede. 

Pastaba Nr.3. Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį 

pagal atsargų grupes pateikta  8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede. 

2017 m. nemokamai gauta knygų už 232,56 Eur.  

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai. Informacija apie išankstinius apmokėjimus 

pateikta 6 – ojo VSAFAS 6 priede. 

Eil. Nr. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos  Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena (Eur.) 

1 UAB Teida  (už prekes) 277,26 

2 AB LRT centras (ryšių paslaugos) 10,68 

4 Permoka darbuotojai 126,23 

5 2018 m. prenumerata    69,00 

6 Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2018 metų draudimo 

sąnaudos   

191,84 

 IŠ VISO: 675,01 

Pastaba Nr. 5. Sukauptos gautinos sumos. Informacija apie per vienerius metus gautinas 

sumas pateikta 17 – ojo VSAFAS  „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede. Sukauptas 

gautinas sumas iš biudžeto sudaro: 

Eil. Nr. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto  Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena (Eur.) 

1 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas  



2017 m. gruodžio mėn. 289,57 

2 Sukaupti atostoginiai 2017-12-31 10852,83 

3 Sodros įmokos nuo sukauptų 

atostoginių 

3307,94 

4 Sukauptos specialiosios lėšos 17106,44 

5 Gautinos sumos iš VSDFV Kauno sk. 79,23 

6 Kitos gautinos sumos -  išieškotinos 

sumos už padarytą žalą (pagrobtą kompiuterį) 

579,50 

 IŠ VISO: 32215,51 

 

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Informacija apie pinigus ir pinigų 

ekvivalentus pateikta 17 –ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“  8 priede.  

2017 m. gruodžio 31 d. centro banko sąskaitoje  (LT024010042501119350) liko  nepanaudoti 

2571,76 Eur. Tai  gautos 2016/2018 m. projekto Nr. 2016-1-LT01-KA204-023159 „Suaugusiųjų 

švietėjų skaitmeninio raštingumo, pilietinės ir socialinės kompetencijos tobulinimas, dirbant su 

emigrantais ir pabėgėliais“ vykdymui lėšos. 

2017 m. gruodžio 31 d. centro sąskaitoje (LT454010051003687817) pinigų likutis 9489,33 

Eur. Tai 2017/2019 m. vykdomo projekto Nr. 2017-1-LT01-KA204-035219 „Žemos kvalifikacijos 

suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant matematinius įgūdžius ir didinant bendruomenių paramą“ 

gautos lėšos.                

2017 m. gruodžio 31 d. centro sąskaitoje (LT204010051003607369) pinigų likutis 1923,20 

Eur. Tai projekto Nr. 2015-1-LT01-KA201-013495 „Geresnis  švietimas – geresnis mokymasis“ gautos 

lėšos. 

Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, 

tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 – ojo VSAFAS „ Finansavimo 

sumos“ 4 priede. Finansavimo sumų likučiai pateikti 20 – ojo VSAFAS 5 priede. 

Pastaba Nr. 9. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17 – ojo 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede. 

Eil. Nr.  Sukauptos 

mokėtinos sumos 

Paskutinė ataskaitinio diena 

Eur. 

1 Darbuotojai skola už 2017 m. 
gruodžio mėn. 

24,46 

2 Tiekėjams mokėtinos sumos, iš 
jų: 
AB „Kauno energija“ 
Telia Lietuva, UAB 
UAB Kauno komprojektas 
UAB Energijos tiekimas 

381,22 
 

297,23 
    6,64 
24,88 

  52,47 



 

3 Sukauptos atostoginių sąnaudos  10852,83 

4 Sukauptos socialinio draudimo 
įmokų sąnaudos 

3307,94 

 IŠ VISO: 14566,45 
 

Pastaba Nr. 10. Pajamos ir kita veikla. Pagrindinės veiklos kitos pajamos gaunamos už 

seminarų, kursų organizavimą, edukacinių – kvalifikacijos tobulinimo programų parengimą. 

 Pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. TS-245 Kauno 

rajono švietimo centras vykdė ir atsiskaitė už programas „Sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių 

socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimas“ ir „Trečiojo amžiaus universiteto studentų sveikatos 

stiprinimas ir švietimas“. Programų įgyvendinimui gauta ir panaudota 9600,00 Eur. 

2017 m. buvo vykdoma programa „Nes bendrauti gera“, kurios veiklai skirta ir panaudota 

600,00 eurų. Programos sutartis sudaryta vykdant  Kauno rajono Vaikų ir jaunimo socializacijos 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos įgyvendinimą.   

2017 m. įvykdytas projektas „Senjorų žodis“, kurio tikslas tobulinti Kauno rajono Trečiojo 

amžiaus universiteto studentų raštingumą - naudotis žiniasklaidos priemonėmis. Šiam tikslui iš Kultūros 

rėmimo fondo lėšų skirta 5000,00 eurų.  

Švietimo centras ataskaitiniais 2017 metais baigė vykdyti  2015/2017 m. projektus: 

1. ERASMUS+ACE Nr. 2015-1-LT01-KA204-013404 „Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų 

tobulinimas skatinant besimokančiųjų verslumą pagal gyvenimo būdą“. 2017 m. įsisavinta 18553,76 

Eur. Projekto užbaigimui panaudoti 9424,80 Eur. kiti finansavimo šaltiniai, kurie bus gauti ir atstatyti po  

projekto patvirtinimo. 

2. ERASMUS+BEBL Nr. 2015-1-LT01-KA201-013495 „Geresnis  švietimas – geresnis 

mokymasis“. 2017 m. įsisavinta 4184,27 Eur. Projekto užbaigimui panaudoti 1923,20 Eur. kiti 

finansavino šaltiniai, kurie gauti po projekto patvirtinimo. 

2017 metais vykdomas 2016/2018 m. projektas Nr. 2016-1-LT01-KA204-023159 

„Suaugusiųjų švietėjų skaitmeninio raštingumo, pilietinės ir socialinės kompetencijos tobulinimas, 

dirbant su emigrantais ir pabėgėliais“. 2017 m. įsisavinta 15632,43 Eur. 

2017 metais pradėtas vykdyti 2017/2019 m. projektas Nr. 2017-1-LT01-KA204-035219 

„Žemos kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant matematinius įgūdžius ir didinant 

bendruomenių paramą. 2017 m. įsisavinta 1302,67 Eur. 

Pastaba Nr. 11. .Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Per ataskaitinį 

laikotarpį pripažinta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų. Autorinis atlyginimas mokamas  

lektoriams, kurie veda seminarus pagal autorines sutartis ir kitiems autoriams už atliktas paslaugas. 



 Eil. Nr. Sąnaudos Suma (Eur.) 

1 Darbo užmokestis pagal darbo sutartis 206077,05 
2 Darbo užmokestis  pagal autorines sutartis 693,00 
3 Soc. draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio 62930,19 
4 Soc. draudimo sąnaudos nuo autorinio atlyg. 214,70 
 IŠ VISO: 269914,94 
 

Pastaba Nr. 12. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio 

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro: 

Eil. 
Nr.  

Sąnaudos Suma (Eur.) 

Šildymo 3203,91 
Elektros energijos 1975,32 
Vandentiekio ir kanalizacijos 174,39 
Ryšių paslaugų 1407,79 
Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 1320,43 

IŠ VISO: 8081,84 
 

Pastaba Nr. 13. Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas 

sudaro : 

Eil. Nr. Sąnaudos Suma (Eur.) 

1 Nusidėvėjimo ir amortizacijos 3042,08 

2 Komandiruočių 8920,06 

3 Sunaudotų atsargų 16610,67 

4 Transporto paslaugos           2959,23 

5 Kvalifikacijos kėlimas 102,00 

6 Patalpų  apsauga 442,24 

7 Lektorių paslaugos, edukacinės kelionės seminarai ir 

kt. Organizavimo sąnaudos 

 

55000,87 

8 Vykdomų projektų sąnaudos 21276,47 

9 3-ojo amžiaus universiteto org. sąnaudos 3019,04 

10 Remonto, priežiūros darbai 145,15 

11 Mokesčiai asociacijai 40,00 

12 Geriamas vanduo 264,68 

13 Visuomeninis transportas 203,92 

14 Spauda 117,45 

15 Draudimas 248,12 

16 Pašto paslaugos 53,08 

17 Banko paslaugos 64,70 

18 Kitų paslaugų sąnaudos 120,99 



 IŠ VISO: 112630,75 

 

PRIDEDAMA:  

1. priedas Nr.1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 

lapai; 

2. priedas Nr. 1. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį 

laikotarpį, 4 lapai; 

3. priedas Nr.1. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas; 

4. priedas Nr.6.  Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas; 

5. priedas Nr.7. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas, 1 lapas; 

6. priedas Nr.8. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas; 

7. priedas Nr.4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį, 2 lapai; 

8. priedas Nr.5. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas; 

9. priedas Nr.12. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas; 

10. priedas Nr. 2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, 1 lapas; 

11. priedas „Segmentai“ 2016 m. informacija pagal veiklos segmentus, 1 lapas; 

12. priedas Nr. 13. „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Informacija apie 

įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis, 1 lapas. 

 

 

Direktorė                                                                                               Laimutė Ruzgienė 

  

 

   Vyr. buhalterė                                                                                         Stasė Šidlienė 


